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آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق ) 87مقاوله نامه   8از ماده  2بررسی بند 

 ( در ایرانسندیکایی

 1اشکان آقا سید علی دربندی

 

 )آزادی سندیکاها و حمایت از حقوقی سندیکایی( : قوانین 87مقاوله نامه  8به موجب بند دوم از ماده 

مه خللیی وارد آورد ییا اجیرای آا هیا را بیا مشیک  کشورها نباید به مفاد تصریح شده در این مقاوله نا

 .روبرو سازد

مییاده هشییت مقاولییه نامییه خواسییحار ابمییار حقییوي بییر شییمرده بییرای سییندیکاهای داخلییی کییار راا و 

ها نیز این مقررات ابمیار شیده و میورد اححیرام قیرار ها و کنفدراسیوابر فدراسیوااست و  کارفرمایاا

ها های دادرسی ربایت شوند و مقررات مخح  آا در قبیار فدراسییوا یرد. به ویژه که حداق  تضمین

المللی حقوي اقحصادی اجحمابی، نیز در بنید ب قمیمت ها وضع و اجرا نشوند. میثاي بینو کنفدراسیوا

های ملیی ها و ییا کنفدراسییواها حق دارنید کیه فدراسییوانخمت ماده هشت اشاره دارد که: اتحادیه

 المللی برخوردار باشند.های بینازحق پیوسحن به سازمانها و اتحادیهتشکی  دهند و نیز 

های کار ری در ایراا، با توجه به سطح توسعه اقحصادی و اجحمابی همیواره بیا فیراز و ضوع تشک وم

تفیاوتی از آا تواا از ارتباط آا با فضای بمحه و باز سیاسیی، بیا بیهایی همراه بوده است که نمینشیب

در سار های اخیر مقامات جمهوری اسالمی ایراا اقدام به بازداشت برخی فعاالا سیاسیی و . دببور کر

مدنی کرده اند که این نوع برخورد ، انحقاد سازماا های حقوي بشری و صنفی را به دنبار داشیحه اسیت 

د ناییب ريییس سیندیکای کیار راا شیرکت واحیکه در این مورد به بنواا مثار می تواا از بازداشت 

در این ارتباط، کنفدراسیوا بین الملیی اتحادییه هیای کیار ری و یاد کرد .  اتوبوسرانی تهراا و حومه

در این مقاله سعی شده تا ، میرز  .ابراز تعجب و انزجار کردند ، فدراسیوا جهانی کار راا حم  و نق

یراا و اححرام ایراا آزادی سندیکاها و حقوي سندیکایی در ایراا ، بر اساس قوانین جمهوری اسالمی ا

 مورد بررسی و توجه قرار  یرد .  87به مقاوله نامه 
 

 فضای بمحه و باز سیاسی–آزادی  –مقاوله نامه  –حزب  –کلمات کلیدی : سندیکا 
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 آزادی یا برابری؟

 مسأله یابی مسیر عدالت در حقوق کار ایران
 1 وحید آ اه

ی زند ی اجحمابی خود، در یر و معطوف به آا ترین مفهومی است که بشر از ابحدابدالت، کلیدی

ای دو رو که باشد. سکهبوده و طیفی است  محرده که یک سر آا، آزادی و سر دیگر آا، برابری می

ها درخصوص آا، در رویکرد به این دو و چربش هریک بر دیگری است. اینکه در بین اخحالف

و حور آا برابری را ارج نهیم یا بربکس. پاسداشت هردوی آزادی و برابری، آزادی، محور باشد 

امری که درخصوص حقوي کار ایراا نیز صادي بوده و تاکنوا درخصوص برابری  را یا آزادی  را 

بودا حقوي کار ایراا، پژوهشی صورت نگرفحه است. موضوبی که با خصوصی یا بمومی بودا 

از  1369جمهوری اسالمی ایراا مصوب  حقوي کار ایراا نیز تداخ  داشحه و در این مقاله، قانوا کار

 94و  86این منظر مورد بررسی قرار  رفحه و نحیجه، حکایت از این دارد که به رغم اصالحات سالهای 

قانوا کار در راسحای حرکت در شاخه آزادی ممیر بدالت برای کارفرمایاا، حقوي کار ایراا 

و بعد آزادیِ بدالت در قانوا کار ایراا برای همچناا در پی برابری و منع تبعیض میاا کار راا است 

باشد. ابحراضات کار ری در سنوات اخیر نیز، نشاا داد که بدم توجه به وجوه کار راا، مغفور می

به تحقق  -هرچند که این مهم هم، مح  انحقاد و تام  است -آزادی و صرف تاکید به بعد برابری

های کار ری را باید ابحصاب، تجمعات و تشک انجامد و آزادی کار راا در بحث بدالت نمی

توجه داشت. امری که نیازمند تغییر قوانین و مقررات و مهمحر از آا، اصالح نگاه دولت و دولحمرداا 

 به این مقوالت است.

 های کار ری، حق بر ابحصابآزادی، برابری، قانوا کار ایراا، تشک  واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
  1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه¬طباطبائی
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الملل کار؛ از سازان نوظهور در حقوق بینو قاعده رالمللی کاسازمان بینرابطه 

 تزاحم تا تعامل

 رضواا باقرزاده

سازاا المل  کار، ظهور قابدهالمللی مشحم  بر حقوي بینترین تحوالت اخیر نظم هنجاری بیناز مهم

صلی حقوي بازیگر االمللی، بوده است. های بیننوظهور در کنار رقبای دیرپای آنها، دولحها و سازماا

سیمحم خرده»المللی کار، بیشحرین نقش را در رشد و ساماندهی ، سازماا بین1919المل  کار از بین

مرجع جانبه و بضویت سههای آغازین )نظیر داشحه است. بالوه بر نوآوری« المللی کارحقوي بین

های ی کنفرانسدهکننی نقش این سازماا از مبحکر و تمهی دامنهالمللی(، رسید ی اداری بین

المللی محغیر بوده است. اما جهانی شدا اقحصاد،  ذاری مقررات داخلی و بینسازی تا قانوامعاهده

-سازی، مشارکت سازماای خصوصیجابجایی آزاد سرمایه و تغییر جهانی ساخحار اسحخدام بواسطه

ر پی داشحه است )نظیر های خصوصی را دالمللی و شرکتهای تجاری بینهای غیردولحی، اتحادیه

المل  کار های بزرگ تجاری(. در مواجهه با حقوي بینهای اتحادیه اروپا و شرکتنامهانعقاد موافقت

المللی کار توانمحه است که در نوساا میاا اسحانداردهای کالسیک و قوابد نوظهور است، سازماا بین

های کارآمد و از جمله با صدور ابالمیه های بخش خصوصی را به کناری رانده،ها و مخالفتمقاومت

های تجاری غیردولحی، شکاف قانونی موجود را جبراا کند و المللی بر غوروضع تعهدات حقوقی بین

توسعه، وبیش ممحق  ظاهر شود. همچنین، برای مثار، در کشورهای درحاردر قامت یک میانجی کم

تأثیر ر اسحانداردهای حقوقی کار است، تحتبازار بزرگ غیررسمی کار که طبیعحاً خارج از شمو

در قراردادهای کار، « قیود اجحمابی»ی سازماا و شرکای غیردولحی و اجحمابی آا و  نجانیدا رابطه

 یابد.مراتب باالتری میمشروبیت به

 

المل  المللی کار، اسحانداردهای سنحی حقوي بینالمل  کار، سازماا بینحقوي بین:واژگان کلیدی

 ر، بازیگراا غیردولحی، حقوي نرم.کا
  

                                                           
 اسحادیار  روه حقوي دانشگاه بوبلی سینا، همداا 
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برای  انالزامات دریانوردبا مروری :  دریاو کار شایسته در کنوانسیون کار دریایی 

 هااشتغال بر روی کشتی

 1 امیرنظام براتی

 90به شمار می آید، به طوری که بیش از  اقحصاد جهانی یکی از مهمحرین ارکاا صنعت کشحیرانی، 

می  ردد، از این رو نهادینه شدا کار شایمحه در  درصد کاالها توسط حم  و نق  دریایی جا به جا

کشور  1۵0های ناو اا تجاری جهاا که در بیش از . کشحییا از اهمیت اساسی برخوردار می باشددر

را در خود های مخحلف اند مجموبا دارای حدود یک و نیم میلیوا نفر دریانورد از ملیتبه ثبت رسیده

اشد. کار در دریا از مشاغ  بمیارسخت و طاقت فرسا از لحاظ روحی و جممی می ب .جا داده است

المللی با موضوع اسحانداردهای اسحخدامی دریانورداا در اواخر ایده ایجاد یک کنوانمیوا واحد بین

های مالکاا کشحی المللی کشحیرانی، که وظیفه هماهنگی اتحادیهمیالدی توسط فدراسیوا بین 90دهه 

 تا اینکه در نهایت ، مطرح شد(ITF) جهاا را به بهده دارد و فدراسیوا جهانی کار راا حم  و نق 

 کشور 30با پیوسحن  2013و اوت  به تصویب رسید 2006که در فوریه سار  2 کنوانمیوا کار دریایی

 از آا یاد می  ردد و  المللی دریایی به بنواا سحوا چهارم قوانین بینحالت اجرایی پیدا نمودئ و  

حقوي اساسی و  و در حقیقتاسح برای خدمه ایجاد شده شایمحهبه منظور کمک به تحقق شرایط کار 

  .شمارداصولی که دریانورد در ارتباط با شرایط کار و زند ی روی کشحی با آا روبروست را بر می

و کار شایمحه کنوانمیوا کار دریایی  بررسی به تحلیلی – توصیفی روش از اسحفاده با حاضر تحقیق

 و ایمنی دریا نورداا در دریا

 .پردازدیم 

ی را این کنوانمیوا حداق  اسحانداردهای زند ی و کار بیانگر این است که پژوهش این یهاافحهی

میلیوا دریانورد در سطح جهاا وضع کرده است و این رؤیایی است که از شروع به  1،۵برای حدود

المللی ها بود و تحقق آا مدیوا همکاری جامعه بیندر ذهن 1920کار سازماا جهانی کار در 

                                                           

  1اسحادیار حقوي دانشکده مدیریت و کمیمر دریایی دانشگاه بلوم دریایی امام خمینی)ره(، 
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https://www.pmo.ir/fa/news/26038/%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
https://www.pmo.ir/fa/news/26038/%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa


 

۵ 

شده دریانورد دارای حق و حقوقی است که باید از سوی مالکاا ربایت . از این رو دریانوردی است

 ونه هماا . از این روبایمت انطباي شرایط کشحی را با الزامات تأیید کندو دولت صاحب پرچم می

های مدرا امروزی است، روند که خدمه ماهر و با تجربه یکی از ضروریات بملیات موفق در کشحی

ه بملیات تواند تاثیرات شدیدی بر این صنعت به خصوص از زاویکمبود یا نارضایحی خدمه کیفی می

  د.ها داشحه باشایمن کشحی
 

اشحغار بر روی اا، الزامات دریانورد،  کار شایمحه در دریا  ،کنوانمیوا کار دریایی: هاکلیدواژه

 هاکشحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pmo.ir/fa/news/26038/%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
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 حق بر کار؛ از تبیین معنا تا تحلیل مبنا

 1مهناز بیات کمیتکی

تاسیس شد، پس از انحالر جامعه مل  به حیات خود ادامه  1919المللی کار که در سار سازماا بین

این   مححد به شمار آید. قلمرو اصلی ابمار صالحیت داد تا اولین موسمه تخصصی سازماا مل

ابالمیه با بنواا المللی کار، سند جدیدی را بین، سازماا 1998در سار  ، جهاا کار است.سازماا

از حقوي  را سازمااآا دار حقوي و اصور بنیادین در زمینه کار به تصویب رسانید؛ که شناخت دامنه

 د.نمومیبندی بنیادین بشر صورت

( 2، حق بر کار، آزادی کار و منع کار اجباری( 1چهار محور مندرج در این ابالمیه ببارتند از: 

ممنوبیت کار ( 4و  آزادی سندیکایی و حق مذاکره دسحه جمعی( 3، برابری در کار و منع تبعیض

 کودکاا

هایی را که یواها ححی در صورتی که نحوانمحه باشند، کنوانمدولتمی به موجب این ابالمیه تما

دربردارنده اصور مذکورند، تصویب نمایند، مکلفند تا حقوقی بنیادینی را که در این ابالمیه به 

اند، مححرم داشحه، ترویج نموده و شناسایی کنند. تکلیفی که از واقعیت مهم بضویت رسمیت شناخحه

  یرد. میالمللی کار نشات بینآنها در سازماا 

رسد بداا از منظر مبانی نظری حقوي بنیادین کار بیش از پیش ضروری به نظر می اما پرسشی که پاسخ

 یری نظام حقوقی را دقیق و روشن سازد، آا است که تواند نوع جهتو نحوه پاسخگویی بداا می

ای مبنا رایانه درباره حق و از زوایه اصور کرامت تواا از حق بر کار با اسحناد به نظریهآیا اساسا می

ادبایی بنیادین -مطالبه یا حق- ذار حق، به مثابه یک حقنمانی و فابلیت هنجاری به بنواا مبانی پایها

دفاع کرد که با تکلیف ممحقیم و تعهد مثبت دولت مالزمه منطقی دارد؟ به ببارت دیگرآیا حق بر 

یا  از سنخ   ذاردکار نوبی حق آزادی است که تعهدی سلبی مینی بر بدم مداخله بر دوش دولت می

 ای است که دولت به بنواا مکلف اولیه و ممحقیم، محعهد به تامین و تحقق آا است؟ های مطالبهحق

                                                           
  1 استادیار حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی
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پیش فرض نوشحار حاضر آا است که از زوایه اصور بنیادین کرامت انمانی و فابلیت هنجاری حق 

دانه نوع کار)تعهد سلبی( افراد به داشحن کار، از یک سو با تکلیف دولت به منع مداخله در انحخاب آزا

های دسحیابی به کار برای همه به نحو برابر و از دیگر سو، با تعهد دولت مبنی بر فراهم کردا زمینه

بدوا در نظر داشت جنمیت،  رایش جنمی، قومیت، زباا، بقیده و آيین و ...)تعهد ایجابی(  مالزمه 

 ه وسیله است و نه تعهد به نحیجه.دارد. با این حار تکلیف دو وجهی مزبور از سنخ تعهد ب

ادبا، تعهد سلبی، -آزادی، حق-واژ اا کلیدی: حق بر کار، کرامت انمانی، فابلیت هنجاری، حق

 تعهد ایجابی
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کار شایسته از لحاظ هنجاری، ساختاری و رفتاری در نظام حقوقی ج.ا.ایران: با 

 یمروری بر آسیب شناسی قانون کار و تامین اجتماع

 2بیگدلی/ سمیرا 1دکحر امیرنظام براتی

ایراا به بنواا کشوری در حار توسعه در مقایمه با کشورهای توسعه یافحه که بملکرد کار راا بیشحر ازنقش 

ممحقیم یه غیرممحقیم و به نوبی  به نقش نظارتی تغییر یافحه است؛کار راا به طور ممحقیم یا با واسطه اندک در حار 

ه های تولیدی و زیر بنایی می باشند، از این رو کار راا، نقشی اساسی در توسعه صنعحی در مقایمه با فعالیت در زمین

 ذاراا داردند. از دید اهی دیگر می تواا  فت که هنوز بماا  ذشحه کار راا ایرنی نیروی نقش سرمایه و سرمایه

رسانند. از این رو توجه به بحث کار شایمحه و کار خود را که منحج از فعالیت جممی آنها می باشد را به فروش می 

 حقوي و تکالیف کار راا از محورهای اساسی توسعه همه جانبه و پایدار می باشد.

کار شایمحه از لحاظ هنجاری، ساخحاری و رفحاری در  بررسی به تحلیلی – توصیفی روش از اسحفاده با حاضر تحقیق

 .پردازد شناسی قانوا کار مینظام حقوقی ج.ا.ایراا: با مروری بر آسیب 

 به فرصت دسحیابی ببارتند از کار المللی سازماا بین شایمحه از منظر بیانگر این است که کار پژوهش این های یافحه

 رسالت به توجه با سازماا اساس،این این انمانی است.  بر شرافت و برابری آزادی، امنیت، شرایط در مولد کار

 از وحمایت اجحمابی امنیت از حمایت کام ، از اشحغار حمایت کار، بنیادین حقوي را هشایمح های کار مؤلفه خود

 کند.  معرفی می اجحمابی  فحگوهای

همچنین در آسیب شناسی قانوا کار می تواا بنواا نمود که با توجه به تفکیک مشاغ  بنواا شده در قانوا کار  

از  وقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر ممحمر داردحداکثر مدت مقانوا کار  2و  1بند 7در ماده  1369

مورد سو اسحفاده کار فرمایاا قرار  رفحه است و طرف وزارت کار سه ماه ابالا  ردیده است، که چنین نقیصه ای 

که می  روزه از حقوي و تامین اجحمابی محروم می نمایند 89با اسحناد به این تبصره کار راا را با بمیحن قراردادهای 

باشد و ضروری است با اجماع محوری وزارت کار،رفاه و  شایمحه های کار مؤلفه تواند مصداي بارز نقض کننده

                                                           
  

  1  ستاد یار حقوق و عضو هییت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره(، نویسنده مسئول
  2 دانشجوی دکتری حقوق و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تاکستان
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امور اجحمابی، هیئت دولت و مجلس شورای اسالمی و نمایند اا کار ر و کارفرما چاره ای برای این مشک  

 اندشیده شود.

 یب شناسی قانوا کارکار شایمحه، نظام حقوقی ایراا،آسواژ اا کلیدی: 
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 حکمرانی خوب : نقش دولت در خصوصی سازی صنایع سبز

  
 1پوربینی مریم

 بملی تعام  سازوکار با اجحمابی سرمایه و انمانی سرمایه پایدار توسعه برای حکمرانی خوب الگویی

 آزاد و لیبرالیمم یاجنبش زیمت محیطی است وخصوصی سازی  در صنایع سبز سازی توانمند و

 کشوری هر اقحصادی در نهادهای آزادانۀ مشارکت و شفاف آیندی فر با ، دولحی مدیریت در سازی

 بمط اقحصادی و های بنگاه رقابحی قدرت و کارایی قرار  یرد،افزایش پایدار توسعۀ خدمت باید در

ی هزینه های اجحمابی و ، برونی ساز جامعه دارایی در مردم مشارکت ،  ذاری سرمایه های فرصت

است  شده ذکر از دالی  خصوصی سازی در صنایع سبز اجحمابی و رفاهی زیمت محیطی واهداف

 و آزاد مبادلۀ شهرونداا آا در که است ای توده مالی نهادهای وجود مشارکت این الزمۀ بالوه، ..به

 بودا دموکراتی و ادالنهب به بحوانند و باشند داشحه انحخاب وحق  اجحمابی سطوح همۀ در رقابت

 حق ها آا به دریابند، را سودسبز منطق. یابند اطمیناا شده، دیده تدارک ها آا برای که سازوکاری

 .کنند بدر دموکراتیک و داوطلبانه باملی به سرمایه سبز بازار در را ها آا حضور و بدهند انحخاب

 ایع سبز و رشد مشاغ  سبزبهصن خصوصی سازی سازی در توانمند دولت نقش مطالعه این هدف

 . است جامعه در اجحمابی بدالت توسعه و ثبات ایجاد منظور

 حکمرانی خوب ،خصوصی سازی ،اقتصادسبز ،حقوق شهروندی :هاکلیدواژه

 

 

 
 

 

                                                           

 ی ارشد مدیریت مالی(ایراا )کارشناس قزوین، اسالمی، آزاد دانشگاه قزوین، واحد مالی  ، مدیریت  روهآزاد و مدرس دانشگاه( پژوهشگر)1 
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راهبرد کف حمایت اجتماعی سازمان بین المللی کار در رسمی  نقش

 کردن کارگران غیر رسمی در ایران
 یونس چربگو1

مورد تصویب و  2012را در سار   202بین المللی کار به اتفاي آرا توصیه نامه ی ش. کنفرانس 

پذیرش قرار داد که این سند، کشورها را برای اجرای سیاست های جامعه حمایت اجحمابی فراخوانده 

است. حمایت اجحمابی  محرده تر برای  کار راا بخش غیر رسمی، در راسحای اهداف برنامه توسعه 

و برنامه توسعه پایدار، حايز اهمیت می باشد. برنامه کف حمایت اجحمابی به بنواا یک راهبرد  هزاره

سازماا مل  و برنامه توسعه، یک حق بنیادین بشری و ابزار اساسی برای ایجاد انمجام اجحمابی است. 

صوصاً ، اجرای بمحه حداقلی حمایت اجحمابی را برای همه مخ"تأمین اجحمابی برای همه" محرش 

کار راا بخش غیر رسمی  مقرر می نماید و ابزار مؤثری را در مقابله با فقر ارايه می نماید. مطالعات 

نشاا داده است که ا ر برنامه های تأمین اجحمابی به درسحی مدیریت شوند، می توانند تولید را از 

کحه قاب  ذکر است که طریق فراهم سازی خدمات درمانی و امنیت درآمدی پایه ارتقا دهند. این ن

 محرش جهانی شدا در طور دهه های اخیر، ضرورت ارايه کف حمایت اجحمابی را بیش از قب  

مشخص ساخحه است. در ایراا، برخی کار راا در بخش غیر رسمی مشغور فعالیت همحند که از 

های قانونی  مزایای حمایحی کمحری برخوردار می باشند. البحه برخی سیاست های بملیاتی و رویکرد

در مورد کف حمایت اجحمابی برای کار راا غیررسمی در ایراا وجود دارد. در سار های اخیر، 

ممئله نقش تأمین اجحمابی و بویژه مکانیمم کف حمایت اجحمابی در حمایت از کار راا بخش غیر 

ار هنوز رسمی، در حوزه حقوي بین المللی تأمین اجحمابی مورد بحث قرار  رفحه است. با اینح

 وضعیت این کار راا به طور مناسب بررسی نشده است.        

 روش تحقیق:  

این مقاله از روشهای کیفی و تحلیلی برای تحقیق در اسحاندارد های بین المللی و ملی و آثار آنها بر 

 کار راا بخش غیررسمی در ایراا از منظر حقوقی  اسحفاده می نماید.

                                                           
  1دکتری حقوق بین الملل تأمین اجتماعی، پژوهشگر
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 اهداف تحقیق:  

ر، مشکالت و مماي  بملی مربوط به  محرش پوشش کف حمایت اجحمابی برای حاض مقاله

کار راا غیر رسمی در ایراا را مورد بررسی وکنکاش قرار می دهد. همچنین نقاط قوت و ضعف 

کنوانمیوا ها و توصیه نامه های سازماا بین المللی کار و نظام تأمین اجحمابی ایراا را نقد و ارزیابی 

ر نهایت این مقاله، برخی پیشنهادات را برای حمایت بهحر از کار راا بخش غیر رسمی خواهد نمود. د

 ارايه می نماید.  

تأمین اجحمابی، کار راا غیر رسمی، کنوانمیوا های بین المللی، سازماا بین  :واژه ها کلید

 .المللی کار، ایراا
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  قضایی یتاکید بر رویهبا  کار المللی بین هاینامهاجرای ملی مقاوله 

 1توکل حبیب زاده

المللی حقیوي کیار و ترین مرجع تدوین اصور و اسحانداردهای بینالمللی کار به بنواا مهمسازماا بین

ها، نامیهتیاکنوا، اقیدام بیه تصیویب مقاوله 1919نظارت بر آنها همواره در طور سالیاا محمادی از سار 

های نامیههای الحیاقی، مقاولهنامیهها نموده است. در این مییاا، مقاولهطعنامهها و قها، ابالمیهنامهتوصیه

ها و سایر اسناد که تبیدی  بیه حقیوي برفیی شیده انید، بیرای بنیادین و برخی اصور مندرج در ابالمیه

 آیند. االتّباع به شمار میها الزمدولت

قايیی  بییه وجییود دو دسییحه معاهییده همییحند: دانییاا االجییرا، حقويالمللیییِ الزمدر بررسییی معاهییدات بین

اجرا در صیورت تحقیق سیایر شیرایط -اجرا. معاهدات خود-اجرا و معاهدات غیرِخود-معاهدات خود

مربوط، یعنی بعد از طی تشریفات داخلی مربوط به تصویب یا الحاي و نیز الزم االجرا شیدا در سیطح 

یی داخلی، ممحقیماً وارد حقوي داخلیی شیده و نیه بین المللی، بدوا نیاز به وضع قانوا یا مقرّرات اجرا

تنها نهادهای اجرایی موظف به ایفای تعهدات ناشی از آنها همحند، بلکه از سوی افراد نییز نیزد داد یاه 

المللی کار از ایین جینس های سازماا بیننامهی مقاولههای داخلی قاب  اسحناد تلقی می شوند. البحه همه

اجرا همحند که برای اجرایی شدا در حقوي -ی معاهدات غیرخودز آنها از دسحهنبوده و بلکه بمیاری ا

داخلی و اسحناد قضایی در محاکم، نیازمند آا همیحند کیه دولیت اقیدامات تکمیلیی ابیم از تقنینیی ییا 

 اجرایی اتخاذ نماید. 

ی کار ملحیق شیده نامهمقاوله 14المللی کار تنها به جمهوری اسالمی ایراا، در طور حیات سازماا بین

هایی که طبق مقررات به تصویب می رسیند، در حکیم نامهقانوا مدنی، مقاوله 9ی است. بر اساس ماده

قانوا همحند. البحه در حکم قانوا بودا، نباید موجب شود که تفاوت های شکلی و ماهوی بیین مقاولیه 

لیه نامیه هیا نیازمنید اقیدامات ایجیابی نامه و قانوا داخلی نادیده  رفحه شود. بلکیه بمییاری از ایین مقاو
                                                           

  1دانشیار دانشگاه امام صادق )ع(
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تکمیلی از سوی دولت همحند. در همین راسحا مالحظه می شود که برخی از اصیور و قوابید مقیرّر در 

های داخلیی میرتبط  نجانیده شیده نامیههای کار در قانوا اساسی، قانوا کیار و برخیی آییننامهمقاوله

برخی از قضات و نیز وکالی ایرانی بیا ایین مقاولیه  است. و شاید بحواا  فت که بالوه بر بدم آشنایی

المللی کار، ایین واقعییت های بیننامهنامه ها، یکی از دالی  بدم اسحناد ممحقیم محاکم ایرانی به مقاوله

باشد که آنها ترجیح می دهند به قوانین و مقررات داخلی اسحناد کنند تا اسناد بین المللی. البحه سیکوت 

مورد جایگاه معاهدات بین المللی در حقوي داخلی اییراا و ابهامیات موجیود در ایین  قانوا اساسی در

خصوص، یکی دیگر از دالی  بدم اسحناد قضات داخلی به مقاوله نامه ها محمیوب میی شیود. ایین در 

حالی است که در کشورهای دیگر مانند فرانمه و انگلمیحاا و ححیی امریکیا، تکلییف قضیات و دیگیر 

 در مورد اجرای ملی مقاوله نامه های بین المللی کار تا حدودی روشن است.مراجع داخلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1۵ 

شرنقش کارکردی سازمان بین المللی کار در توسعه حقوق بین الملل ب   

 در پرتو کنوانسیون بین المللی کار دریایی

(MLC2006) 
 

 مهراا خمیمی زاده1

ز ابحیدای پییدایش در ترین نهادهای تخصصی بین المللی اسازماا بین المللی کاربعنواا یکی از باسابقه 

اسیر و در چارچوب اساسنامه اش همواره بدنبار ارتقاء شرایط انمیانی نیروهیای کیار در سر 1920دهه 

انوردی جهاا بوده است. در این میاا یکی از مهمحرین جوامع کاری در برصه بین المللیی جامعیه دریی

میلییوا نفیر در ایین بخیش کیه جیزء مشیاغ  سیخت  ۵/1بیه  است، بطوریکه در حار حاضیر نزدییک

میواره بیدنبار محموب می  ردد در دنیا مشغور فعالیت همحند. از آنجايیکه سازماا بین المللیی کیار ه

کاری درییانورداا  تعیین یک مکانیزم حقوقی فرا یر برای رسید ی به حداق  اسحانداردهای زند ی و

انی از ا با همکاری دسیت انیدرکاراا صینعت درییانوردی وکشیحیردر جهاا بوده است، لذا این سازما

نمیود.  "ر درییاییکنوانمیوا بین المللی کا"مبادرت به تهیه کنوانمیونی تحت بنواا  1990اواخر دهه 

ه اجرایی شده، در واقع بعنواا قیانوا اساسیی درییانورداا میی باشیدک 2013این کنوانمیوا که از سار 

انمییوا کیه از ودا رفاه برای این دسحه از نیروهای کار در دنیا است. این کنووظیفه اصلی اش فراهم نم

و زند ی بیر  ماده و تعدادی مقاوله نامه تشکی  شده، تقریباً تمامی جنبه های مهم حقوي بشری کار 16

، روی کشحی را پوشش می دهد از جمله؛سین کیار،قراداد هیای اسیحخدامی، سیابت کیار و اسیحراحت

خدام و ، مرخصی سیاالنه، باز شیت بیه مییهن، مراقبیت هیای پزشیکی، خیدمات اسیحپرداخت دسحمزد

ررسییهای بعمی  اشحغار، وسای  راححی، غذا، مقررات بهداشحی و ایمنی، رسید ی به شکایات و غیره. ب

میوثری را در  آمده حاکی از این است که سازماا بین المللی کار با الهام از میثاقین حقوي بشر  امهای

قوي بیین الملی  تقاء وضعیت انمانی جامعه دریانورداا برداشحه که به نوبه خود بابث توسعه ححوزه ار

                                                           
  1 دانشجوي دكتري حقوق بین الملل عمومي، دانشگاه آزاد- علوم و تحقیقات قم



 

 16 

به این سوار است  بشر در این حوزه تخصصی از فعالیحهای اجحمابی شده است.این نوشحار بدنبار پاسخ

لمللیی ین اکه آیا سازماا بین المللی کار در چارچوب وظایف سازمانی خود و از طرییق کنوانمییوا بی

یت انمیانی و حقیوي کار دریایی توانمحه با الهام از میثاقین حقوي بشر و تفاسیر مربوطه در ارتقاء وضیع

                                   بشییییری جامعییییه دریییییانورداا و در نحیجییییه توسییییعه حقییییوي بییییین الملیییی  بشییییر  ییییام بییییرداد؟

   

نوانمیوا، بشر،میثاقین حقوي بشر، ک واژ اا کلیدی؛ سازماا بین المللی کار،حقوي بین المل 

 دریانورداا
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بررسی اساسنامه سازمان بین المللی کار و اعالمیه جهانی حقوق بشر در ارتباط با کار 

 اجباری با تامل بر چالش کودکان کار

 1مهدی داورزنی

و  ای از فقرپذیر ترین قشر جامعه را هدف قرار داده و اینگونه چرخهکار اجباری همیشه آسیب

مهارت، کودکاا، افراد بومی و سایر آورد. زناا، کار اا مهاجر کموابمحگی اقحصادی را بوجود می

 یرند. حذف کار  روههای تحت تبعیض معموال بیشحر از سایرین در معرض کار اجباری قرار می

دیده پاست.  201۵اجباری از اهمیت بمیار باالیی برخوردار بوده و یکی از اهداف توسعه هزاره 

زای اجحمابی از دیرباز در سراسر جهاا وجود کودکاا خیابانی به بنواا یکی از مشکالت آسیب

نوسانات ارزشهای سنحی در جوامع های اخیر به دالیلی از جمله رشد اقحصادی، جنگ، داشحه و در سار

کودکاا،  افزایش یافحه است. بیشحر اینو....،  و روانی، خشونت خانواد ی و آزار جممی مخحلف

اند و تالش برای بقا برای آناا خیاباا را جایگاهی برای امرار معاش و کمب درآمد انحخاب کرده

مطابق با مفاد ابالمیه حقوي بشر و کنوانمیوا حقوي کودک، کودکاا بایمحی   چالشی هرروزه است.

و اجحمابی مجبور به  از برخی حداقلهای رفاهی و تحصیلی برخوردار بوده و نباید بدلی  جبر اقحصادی

طبق آخرین آمار کمیمیوا اجحمابی مجلس شورای  در ایرااد. تحم  کار یا ازدواج اجباری  ردن

میلیوا کودک کار وجود دارد. بلت وجود چنین ارقام نامشخصی، فقداا  7تا  3اسالمی، حدودا 

 3/40ی کار حدود المللطبق  زارش سازماا بین هر ونه ثبت هویحی برای اکثر این کودکاا است.

میلیوا نفر مشغور کار اجباری و  4/29برند که از میاا این تعداد میلیوا انماا از برد ی مدرا رنج می

نفر انماا روی کره زمین،  1000میلیوا نفر  رفحار ازدواج اجباری همحند. این یعنی به ازای هر  4/1۵

ای داشحه و از حیث اخالقی، شام  حردهقربانی برد ی مدرا وجود دارد. برد ی مدرا ابعاد  م 4/۵

ترین  گراا کنندهن ردد. البحه موضوبات دیگری نظیر رباخواری و ممايلی دیگر نظیر آا نیز می

نفرکودک است. در این راسحا باید محذکر  ردید  1قربانی  4بحراا انمانی این واقعیت است که از هر 

برد اا جنمی و  %99باری قرار دارند ، بنحوی که که زناا و دخحراا نیز شدیدا تحت تاثیر کار اج

از حجم کلی کار اجباری در  %90دهند. حدود ها را این اشخاص تشکی  میدر سایر حوزه ۵8%
                                                           

 1کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی  
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اقحصادهای خصوصی، مخصوصا صنایع مهمی نظیر تولیدات، کشاورزی و صنایع غذایی، شیالت، کار 

در سالهای اخیر جهت مبارزه با کار اجباری،  خانگی و بنایی قرار دارد. بلیرغم تالشهای فراواا

 .کننداقدامات فعلی برای مقابله جدی با این پدیده کفایت نمی

-بحرانی که بلیرغم تالشهای بین .  استکار کودکاا با تآکید بر کار اجباری پژوهشی بر ین نوشحار ا

لمللی کار، همچناا احقوي کودک و اساسنامه سازماا بین کنوانمیوا و تصویبالمللی فراواا 

ابحدايا نگاهی دقیق به مفهوم کار اجباری  به خصوص  تحقیق، یر جامعه بشری است. در این  ریباا

تر با مطالعه تطبیقی اساسنامه سازماا بین در بخش بعدی به طور دقیق و در کشور ایراا خواهیم داشت

سایر اسناد بین المللی مرتبط ،  وکنوانمیوا حقوي کودک  ، ابالمیه جهانی حقوي بشر،المللی کار

فعار در این وارد حوزه کار اجباری کودکاا و وضعیت و آمار و ارقام ارايه شده از سوی نهادهای 

 اشخاصین ار اتلطیف وضعیت اسفبممکن جهت  راهکارهای تبیینو در نهایت بدنبار زمینه  ردیده 

  .بودالخصوص کودکاا کار خواهیم بلی و جلو یری از افزایش تعداد افراد مبحال به کار اجباری،
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 سهم)اچ اس ای( در شایسته سازی مشاغل سبز

  2هانیه حجازی مقدم/1شیوا رشیدی فر

، مشاغلی همحند که به محیط زیمت دربرنامه های خود اهمیت میی دهنید. ایین مشیاغ  »مشاغ  سبز«

 جمعی نیز زیاا آور نمی باشند.ضمن آنکه از لحاظ فردی سودآور همحند برای محیط زیمت 

یکی ازالزامات توسعه پایدار وجود یک نظام تولیدی است که در آا درکنار توجه به محیط زیمیت، 

اهداف اقحصادی و اجحمابی نیز درنظر  رفحه شود ؛ نحیجه آنکه مشیاغ  سیبز بیرای کمیک بیه تحقیق 

د.کارشایمیحه،که بیرای نخمیحین بیار همحن» کارشایمحه«اهداف توسعه پایدار نا زیر از ربایت شرایط 

در زارش مدیرک  کنفرانس سازماا بین المللی کار خواا سوماویا، مطرح شید بیه معنیای 1999سار 

برابری فرصت دسحیابی به کار مولد در شرایط آزادی ،امنیت، برابری و شیرافت انمیانی اسیت. از آا 

ن سوالی کیه مطیرح میی شیود چگیونگی جا که این مفهوم در طور زماا پویا و محغیر است؛ مهم تری

شایمحه سازی مشاغ  سبز مطابق شرایط و نیازهای کنیونی اسیت.از دیید اه نگارنید اا، تعامی  سیه 

رشحه ی حقوي بین المل  محیط زیمت، حقوي بشر و حقوي بین المل  کار، در قالب مولفیه هیای ا  

 سیه ، معییاری اسیت کیهHSE (، می تواند به شایمحه سازی مشاغ  سبز منحهی شود.HSEاس ای )

( را در پیروژه هیا Environment(ومحیط زیمت)Safetyیمنی)ا(،Healthحوزه ی بهداشت)

تحت کنحرر خود در می آورد و بدین ترتیب فضای اسحانداردی را بیرای انجیام فعالییت هیای شیغلی 

خحلفیی چیوا ایجاد می کند. هر کدام ازاین سه مفهوم در قالب مقررات بیین المللیی سیازماا هیای م

سازماا جهانی بهداشت و اتحادیه ی بین المللی حفاظت از طبیعت وبیویژه سیازماا بیین المللیی کیار 

 مورد تاکید و توجه قرار  رفحه است.

 HSEکلیدواژ اا: مشاغ  سبز، کارشایمحه، محیط زیمت، حقوي کار، حقوي بشر، 

                                                           
  1دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی    

  2دانشجوی کارشناسی حقوي دانشگاه شهید بهشحی   
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  کودک کار با مبارزه در کار المللی بین سازمان نقش

 دکحرهیلدا رضايی1

 

 روانی و اخالقی حاکمیحی، فرهنگی، اقحصادی، ابعاد بر که موضوبی بنواا به دیرباز از کودک کار

 مبارزه در کار المللی بین سازماا نقش به پژوهش این. است بوده توجه مورد  ذارد، می تأثیر جوامع

 سه در پدیده، این با همبارز در را سازماا های تالش سو، یک از. پردازد می کودک کار پدیده با

 و پرمخاطره کار و کودک کار اقحصادی، فعالیت بحث شام  کند، می بررسی جدا انه طور به مقوله

 کار با مبارزه و کار کودکاا از حمایت راسحای در که را سازماا این دسحاوردهای دیگر سویی از

  .دهد می قرار تحلی  مورد است،  رفحه صورت کودک

 تواا می که است بوده بارز  ای اندازه تا باره این در کار المللی بین سازماا های یتفعال کلی طور به

 سن تعیین بحث کار، کودکاا از المللی بین حمایت با ارتباط در را امروزی های پیشرفت از بمیاری

 سازماا های تالش مرهوا را کودک کار با ارتباط در المللی بین های نمودکنوانمیوا و کودک کار

  .دانمت کار المللی بین

 های همکاری و کودک کار با ارتباط در سازماا این اسناد به  محرده طور به پژوهش این نهایت، در

  .است پرداخحه خصوص این در مححد مل  ارکاا دیگر با کار المللی بین سازماا

 انمیواکنو غیردولحی، های سازماا کودک، کار کار، المللی بین سازماا :کلیدی های واژه

 .المللی بین حقوقی حمایت ،1973 کنوانمیوا ،1999

 

 

                                                           

 واحد تهراا جنوبو بلوم سیاسی، . دکحرای حقوي بین المل  بمومی، اسحادیار دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده حقوي 1 
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 کار یالملل نیسازمان ب دگاهیاز د "کار" ندهیآ

 1 یرضوان محمد

در دنیایی زند ی می کنیم که هر روز شاهد افزایش نرخ بیکاری به جهت صنعحی شدا مطلق 

ا این ممئله با وجود کشورهای صاحب صنعت و افزایش سرمایه کشورهای قدرتمند همحیم. اما چر

یک سازماا بین المللی کار حادث شده است؟ امروزه به سمحی می رویم که با نمود مشکالت در 

در حار  یکشورها یاقحصاد یبحراا ها ، نینو یها یظهور تکنولوژسطح جامعه بین المللی نظیر 

و ظهور  روه  یطقه امن یجنگ ها ،طبیعیمنابع  هیرو ی، اسحخراج ب اایکارفرما نفع  راییتوسعه، 

غیره ؛ بایمحی برنامه هایی با همکاری و اجماع جامعه بین المللی تدوین نماییم که و  یمحیترو یها

پاسخگوی منطقی و بقالیی خواسحه های امروزی و تضمین کننده ی اهداف اصلی سازماا بین المللی 

کار باشد. نگارش اسحانداردهای نوین و مقررات برای الزم االجرا نمودا مقررات مربوط به کار و 

ضمانت اجرای آنها، تعریف جدیدی از کار و کار ر منطبق با شرایط حاضر، ایجاد صندوي  تعریف

بین المللی حمایت از خانواده های کار راا ، توس  به موازین حقوي بین المل  در جهت کاهش 

از اهم رویکرد سازماا بین المللی کار  ،سازمااو خط مشی های در مقاوله نامه ها  یبازنگرجنگ ، 

ینده است. حار فرضیه تحقیق بر ارايه راهکارهای مناسب و اجرایی در جهت اسحمرار موقعیت در آ

 شغلی کار راا و ربایت بدالت اجحمابی اسحوار می باشد. 

 صلح پایدار، کارفرما  ،یکار، کار ر، بدالت شغل یالملل نیسازماا ب : یدیکل یها واژه

 

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 تبریز، ایراا                           –دانشجوی کارشناسی ارشد حقوي بین المل  دانشگاه آزاد اسالمی  1
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 المللی کارکار برای زنان؛ نقش سازمان بینالمللی واکاوی تحوالت در حقوق بین

 

 

  2پورعلیفریده محمد/1مریم زارع خانمحمدی

 

ر برای رسیدا به پیشرفت اقحصادی، اجحمابی و فرهنگی در راسحای اشحغار کام  و مولد المللی کاتالش سازماا بین

های اساسی و حقوي بنیادین انمانی را برای زناا در حوزه کار فراهم شود که آزادیاساس شرایطی محقق میبر

المللی کار  نجانده زماا بینالمللی بشر در اساسنامه سانماید. حقوي مرتبط با اشحغار به بنواا بخشی از حقوي بین

خواهد با فراهم نمودا فهرست جامعی از حقوي اقحصادی و المللی کار میشده است، به طوریکه سازماا بین

المللی برای تمام زناا شاغ  دامنه تبعیض، های مخحلف بینها و برنامهها، سیاستاجحمابی در قالب کنوانمیوا

در این پژوهش، به این سؤار هد تا جنمیت محوری را از حوزه اشحغار حذف نماید. دبدالحی را کاهش نابرابری و بی

فرضیه  المللی کار زناا تأثیر  ذاشحه است؟المللی کار بر حقوي بینشود که چگونه اقدامات سازماا بینپرداخحه می

قوي بنیادی زناا در حقوي سازی جنمیحی به ارتقای حالمللی کار از طریق جریااآا است که اقدامات سازماا بین

داری دهند بالوه بر ارتقای این حقوي، زناا قادر به بهدههای پژوهش نشاا میالمللی کار منجر شده است. یافحهبین

اند که پیش از آا در انحصار مرداا بوده است؛  رچه هنوز راهی طوالنی تا کمب برابری و بدالت مشاغلی شده

 باقی مانده است.  کام  برای زناا در دنیای کار

المللی، تبعیض جنمیحی، های بینالمللی کار، کنوانمیواالمللی کار، زناا، حقوي بینسازماا بینواژگان کلیدی: 

 . بدالت جنمیحی

 

 

                                                           
  1   دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل )نویسنده مسئول( 

  2    استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
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المللی دهای بینالمللی کار و عدالت جهانی: بررسی ارتباط بین استاندارسازمان بین

مدرنکار با عدالت جهانی از منظر حقوق طبیعی   

  فریاد شکاری1

 

مکیاری و فص  و خاتمه دادا به آا در ممیر هوالمللی پس از هر بحراا و چالشی، برای ح جامعۀ بین

ی بیدالت بیرا هیای اجحمیابی و افیزایش تقاضیاتعاوا  ام برداشحه است. پس از به اوج رسیدا جریاا

المللیی کیار تأسییس ، سازماا بین9191اجحمابی و بهبود اسحانداردهای زند ی برای کار راا در سار 

المللیی کیار در میورد بیدالت اجحمیابی سازماا بین 2008 ردید. در دهه اخیر نیز هم در ابالمیۀ سار 

، بر ارتباط بین تعهد سیازماا 2009سازی منصفانه و هم در پیماا جهانی شغ  در سار برای یک جهانی

اردهای مکین جهیت تحقیق آا و تیرویج اسیحاندهای مبه  محرش بدالت اجحمابی از طریق همۀ شیوه

ین اسیحانداردهای ها تأکید شده است. در این پژوهش ارتباط بالمللی کار به بنواا یکی از آا شیوهبین

ر نظرییۀ المللی کار با بدالت در معنای بام و بدالت اجحمابی به بنواا جنبیۀ خاصیی از آا از منظیبین

 ییرد. رار مییعاصر این مکحب بویژه جاا فینیس مورد بررسیی قیپردازاا محقوي طبیعی مدرا و نظریه

ت که برای تضمین خیر مشحرک جامعه جهانی بشری در  روی فراهم نمودا و حفاظت از شرایطی اس

زء الینفیک حرکت افراد انمانی در ممیر شکوفایی ضروری است. بدالت و حقوي بشر به بنواا دو ج

رآمیده از ایین المللی از طریق نهادهای بحه و با همکاری جامعه بیناین شرایط باید در اولویت قرار  رف

                                                                                                         جامعه مورد تضمین قرار  یرند

لیی کیار، الملی، اسیحانداردهای بیین، بدالت اجحمابالمللی کار، بدالت جهانیها: سازماا بینکلیدواژه

                                                                                                                         حقوي طبیعی مدرا

 

 

 

                                                           
  1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل-دانشگاه شهید بهشتی
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 سازمان بین المللی کار و به هم پیوستگی حق های بشری: نگاهی به تالشی دیرین

 1طاهری آزاده المادات

سازماا بین المللی کار در صدسالگی خود راهی دراز و پرفراز و نشیب را پیموده است. با تاکید بر 

مقوله کار و مماي  مرتبط با آا در زیمت کار راا، سازماا بین المللی کار در نگاه نخمت سازمانی 

می دهد که رویکرد و  با سویه اقحصادی به نظر می رسد. لیکن بازخوانی این کارنامه صدساله نشاا

بملکرد سازماا در تمامی این سار ها بالوه بر ممای  اقحصادی، نگاهی به سایر مقوله های انمانی نیز 

 داشحه است. به ویژه با تحوالتی که سازماا در پی پیوسحن به سازماا مل  مححد تجربه کرده، 

ای مدنی و سیاسی و حق های می تواا  فت سازماا به نقش آفرینی فعار در به هم پیوسحن حق ه

 اقحصادی، اجحمابی و فرهنگی بدر شده است. 

این دو دسحه از حق ها در اثر پاره ای اخحالفات در زماا تصویب اسناد الزام آور در سازماا مل  در دو 

سند جدا انه در قالب میثاي های بین المللی تصویب و تضمین شدند و این سرآغاز تفکیک و جدایی 

تفکیکی که با نوع و ماهیت تعهد دولحها همواره مح  بحث ها و انحقاداتی بوده است؛ لیکن  آنها بود.

بررسی های بلمی و تجربه های بملی همواره حکایت از به هم پیوسحگی این دو دسحه از حق ها 

ه داشحه؛ به  ونه ای که دیگر به دشواری می تواا این دو را از هم منفک دانمت و دسحه ای را بر دسح

دیگر اولویت داد. بازخوانی تجربه سازماا بین المللی کار به بنواا یکی از قدیمی ترین سازماا های 

 بین المللی در این راسحا مهر تایید دیگری بر این به هم پیوسحگی و وابمحگی محقاب  است.

 واژ اا کلیدی: سازماا بین المللی کار، حق های بشری، نم  های حقوي بشر

 

                                                           
  1عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
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اثرپذیری  تعهدات حمایتی سازمان بین المللی کار در صیانت از آزادی اثرگذاری و 

 های سندیکایی و تامین اجتماعی در پرتو آرمانهای مشترک ملل متحد

 2محمد مهدی حسینمردی/1یزینب عصمت

 چکیده:

دا به حیات تاریخی سازماا بین المللی کار، نشانگر نقش آا درتحکیم بخشی به صلح جهانی ازطریق موضوبیت دا

موازین حقوي بین المللی کاروتاکید بر اجرای بدالت اجحمابی بشک  حقوي سندیکایی است .مهمحرین تعهدات 

سازماا،  درتقارا با اصور واهداف ملحوظ در منشور ،پایه  ذاری معیارهایی برای بهبود وضعیت رفاهی وشغلی 

ز آزادی های سندیکایی و ترغیب  به برقراری نظام کار راا چه بشک  ابالمی ویا تاسیمی در دنیا بوده که صیانت ا

رفاه و تامین اجحمابی کار ری ازموارد تمثیلی نقش  آا سازماا درحوزه تخصصی ،محناظر بر صالحیت سازماا مل  

مححد در راسحای فرا یری صلح وامنیت بین المللی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ذاری و اثرپذیری 

ازماا بین المللی کار در صیانت از آزادی های سندیکایی و تامین اجحمابی در پرتو آرمانهای تعهدات حمایحی س

مشحرک مل  مححد می باشد. مقاله حاضر با تحلی  ازجایگاه سازماا بین المللی کار  و تعهدات حمایحی آا در قالب 

ش بوده تا به این سئوار پاسخ دهدکه مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها، با تاسی از اصور مشحرک مل  مححد در تال

اثر ذاری و اثرپذیری  تعهدات سازماا در دو مقوله آزادی سندیکایی و تامین اجحمابی در پرتو آرمانهای مل  

مححد منحج به نحیجه بوده است؟. نحایج تحقیق نشاا می دهدکه بخش سازمانی حقوي بین المل  در حوزه تخصصی  

بیق اهداف هزاره حور مالحظات انمانی  الزم است تا رویکردی مطلوب  به پارادایم کار برای بینیت دادا و تط

 حکمرانی دموکراتیک در چارچوب حقوي اساسی وافزایش اححرام به  اهداف و آرماا های مل  مححد  داشحه باشند.

مححد،تعهدات  واژ اا کلیدی: سازماا بین المللی کار ،آزادی های سندیکایی، تامین اجحمابی، سازماا مل 

 حمایحی.

 

 

                                                           
  1استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 

  2عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل  
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 دادگاه اداری سازمان بین المللی کار: 

  افزایش دادخواست های بازنگری و تجدید نظرخواهی از آرا و پیامدهای آن

 1مهدی قاسمی

برای دادخواهی کارمنداا جامعه مل  ایجاد  ردید و این  1927داد اه اداری جامعه مل  در سار 

اا سازماا بین المللی کار نیز برای دادخواهی به آا مراجعه نمایند. امکاا نیز فراهم  ردید تا کارمند

انحقار  1946اکحبر  9منح   ردید و کنفرانس سازماا بین المللی کار در  1946جامعه مل  در سار 

« داد اه اداری سازماا بین المللی کار»داد اه اداری جامعه مل  را به این سازماا پذیرفت و نام آا را 

اساسنامه این داد اه مورد بازنگری قرار  رفت و از این طریق امکاا رجوع  1949ر سار نهاد.  د

کارمنداا دیگر سازماا های بین المللی که صالحیت این داد اه را بپذیرند فراهم  ردید. در حار 

نامه اساس 6سازماا بین المللی بین الدور صالحیت این داد اه را پذیرفحه اند. بر اساس ماده  6۵حاضر 

این داد اه، آرا، قطعی و بدوا تجدیدنظر و دارای ابحبار امر مخحومه می باشند و بازنگری آرا، تحت 

شرایط اسحثنایی و  با دالی  کامالً حصری پذیرفحه شده است.  اما در سالهای اخیر میزاا دادخواست 

ضعیت بابث ایجاد های بازنگری و تجدیدنظر نزد این داد اه به شدت افزایش یافحه است. این و

سواالت و تردیدهایی راجع به کارآمدی سازکار فعلی ح  و فص  اخحالف توسط داد اه اداری 

سازماا بین المللی کار و تقاضا برای ایجاد یک نظام داد محری اداری مشابه نظام داد محری اداری 

خواهی و بازنگری آرا  سازماا مل  مححد  ردیده است.  این مقاله به بررسی دالی  افزایش تجدیدنظر

نزد این داد اه، ماهیت شیوه های ح  و فص  اخحالف در سازکار داد اه اداری سازماا بین المللی 

کار و تأثیرات تحوالت یک دهه  ذشحه  داد محری اداری جدید سازماا مل  مححد بر روی آا ها 

 می پردازد.   

                                                           
 ری حقوي بین المل  دانشگاه تهراا. مهدی قاسمی، دانشجوی دکح1 
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بومی سازی  کشورهای عضو با تکیه برنقش سازمان جهانی کار در مبارزه با کار کودکان  در 

 استانداردهای بین المللی

 نگار کشاورز

ه میشود . معض  کار کودکاا بخصوص  در بدترین اشکار آا ، بعنواا یک بحراا جهانی شناخح

مبارزه با این امر  با تنظیم و تصویب اسنادبین المللی برای  ، سازماا مل  مححد و نهادهای وابمحه به آا 

ینیم که وده اند . اما اوج این تالش ها را میحوانیم در کنوانمیوا های سازماا جهانی کار ببتالش نم

ری و کارفرمایی بعنواا یک نهاد تاثیر ذار  در کنار کشورهای بضو، با نمایند اا سندیکاهای کار 

ر میگیرند، رانیز تعام  دارد.  بنابر این ا رچه امروزه در سطح تئوری، کودکاا بخوبی مورد حمایت ق

ناد با اما محاسفانه بدلی  نبود یک قدرت اجرایی در سازماا جهانی کار ، اجرای مفاد تمام این اس

ید بر بومی چالش های بمیاری روبروست.البحه سازماا جهانی کار بلیرغم  آنچه ذکر کردیم با تاک

ضو ، سعی لی کشورهای بسازی هنجارهای بین المللی و انطباي آنها با شرایط اقحصادی و قوانین داخ

دارد .  در ابمار این قوانین نه از طریق زور بلکه از طریق جلب  ممابدت و همکاری کشورهای بضو  

 ار کودکاا ،بدترین اشکار کار کودکاا،اسحانداردهای جهانی مرتبط با ک کودک،:کلمات کلیدی 

نین و شرایط داخلی (بومی سازی اسحانداردهای جهانی )تطابق  اسحانداردهای جهانی با قوا  
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 المللی کاربررسی تاثیر نظریات کارل مارکس در پیدایش سازمان بین

 آرش ملکی

که نحیجه آا تاسیس نخمحین دولت سوسیالیمحی جهاا  1917چکیده: پیروزی انقالب روسیه در اکحبر 

انجام  رفت،  که محعاقب خاتمه جنگ جهانی اور 1919بود و انعقاد معاهده ورسای در ژوين 

رویدادهای تاریخی مهمی همحند که بر وقایع محاخر سده بیمحم میالدی آثاری ژرف برجای  ذاشحند. 

های فلمفی کارر مارکس، فیلموف آلمانی سده هجدهم رهبر انقالب روسیه، لنین با اسحفاده از نظریه

حد سازد و به اسحقرار میالدی توانمت ابضای طبقه کار ر روسیه را بلیه حکومت سلطنحی تزار مح

حکومحی مبادرت ورزد که نظام اقحصادی آا مبحنی بر اسحثمار کارفرمایاا از کار راا نباشد. اهمیت 

المللی وقت از آثار ایديولوژیک این واقعه سیاسی تاثیر انقالب روسیه از آنجاست که جامعه بین

ات صلح ورسای پیشنهاد تاسیس پذیرفت. دو سار پس از پیروزی انقالب روسیه و در جریاا مذاکر

المللی کار را بهینه سازی کند مطرح شد. محعاقب این المللی که اسحانداردهای بینیک سازماا بین

های کارر المللی کار تاسیس شد. در این پژوهش آا بخش از مبانی حقوقی نظریهپیشنهاد سازماا بین

ها با پردازد و نمبحی که این نظریهار میالمللی حقوي ک یری سازوکارهای بینمارکس که به شک 

 کنند بررسی خواهد شد.المللی کار برقرار میها و پیدایش سازماا بینزمینه

المللی کار، کارر مارکس، تاریخ المل  کار، نظریه حقوقی، سازماا بینواژ اا کلیدی: حقوي بین

 اندیشه
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کارگری در دو کشور ایران  هایآزادی درتشکل ها و سندیکامفهوم  بررسی تطبیقی 

 و فرانسه و آثار روانشناختی آن

 2/سیدحمید دلبری1زهرا محمن بیگی طغرالجردی

 چنیین در حضیور از برخیورداری حیق همچنیین و کیار ری آزادی تشک  ها و سندیکاهای قلمرو    

 هیای نظیام در آا، اجیرای ونحیوه پیذیرش در تنیاقض وجود با که است مباحثی جمله از هایی تشک 

 سیازماا بنییادین ینامیه مقاوله 8 دو مقاوله نامه از که است برخوردار  اهمیحی چناا از محفاوت حقوقی

 و المللیی بیین حقیوي اسیناد سیایر هماننید و داده اخحصاص خود به (را98و  87شماره )کار المللی بین

 راس در میحیجمعیی ومکمی  بشیر، بای حقیوي ،به رغیم قیرار  یرفحن در زمیره حق بشری ،این حقوي

  .نگاه شود آا به ممحق  و اساسی موضوع یک همانند  یرد و قرار ها دولت اهداف

درپژوهش حاضر ضمن بررسی تطبیقی دو کشور ایراا و فرانمه از منظر چگونگی برخورد و اجیرای    

کیه "آزادی"قوانین مربوط به تشک  های کار ری با توجه به درک و دریافحی که هریک از مقولیه ی

-منشیور ملی "و "کیارسیازماا بیین المللیی"ی اهداف ه بنواا یکی از حقوي اساسی بشر که در سایهب

است،دارند، به تبیین حیق تشیک  و آزادی انجمین بیرای کیار راا در ایین دو کشیور خیواهیم "مححد

پرداخت. همچنین در پایاا به پیش بینی اوضاع رواا شناخحی کار راا در دو کشیور باتوجیه نحیوه ی 

 ها دارند، مبادرت خواهیم ورزید.اجه ای که قانوا هرکشور نمبت به آامو

کلیدواژه:سندیکا،کار راا،آزادی.سازماا بین المللی کار،حقوي بشر

                                                           
  1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شیراز

  2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه سمنان
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 نقش سازمان بین المللی کار در ایجاد شغلهای پاک

 1سمیرا محمن پور

کشاورزی، ماهیگیری،  جهاا کار ذاتا با محیط زیمت طبیعی ارتباط ممحقیم دارد. مشاغلی در صنایع

جنگ ، توریمم و دیگر صنایع از جمله غذا و دارو و منموجات بر یک محیط زیمت سالم محکی 

است. افزایش دما ناشی از تغییرات آب و هوایی، افزایش روزهایی بیش از حد  رم را به همراه 

یرد و از کارایی خواهد داشت و این مماله بابث می شود که سالمت کار راا در معرض خطر قرار  

آناا کاسحه شود. شغ  هایی که در نحیجه توسعه اقحصادی ایجاد می  ردد ممکن است تحت تاثیر 

تخریب زیمت محیطی قرار  یرند. بنابراین جهاا کار، نیازمند پایداری زیمت محیطی می باشد. در 

ه بطوریکه پایداری این راسحا، میحواا  فت که هدف از توسعه پایدار ایجاد کار شایمحه برای هم

زیمت محیطی را نیز به همراه داشحه باشد می باشد.  براین اساس سازماا بین المللی کار نیز بر اهمیت 

این موضوع صحه  ذاشحه و همواره بر تصویب موافقت نامه های زیمت محیطی همچوا پیماا 

ی نماییم سازماا بین المللی پاریس تاکید داشحه است. در این نوشحار نیز بر این خواهیم بود که بررس

کار چه نقشی در ایجاد مشاغ  سبز داشحه و چه تدابیری را تاکنوا اندیشیده است که ا ر از بهده آا 

برآییم نشاا خواهیم داد که براساس  زارش ها و اصور راهنمایی که از سوی سازماا بین المللی کار 

نه تنها ارتقا پایداری زیمت محیطی است، صادر  ردیده است می تواا قلمرویی را یافت که هدفش 

 بلکه  سازوکارهای زیمت محیطی را در جهت کار شایمحه نیز بکار  رفحه است. 

 کلید واژ اا: سازماا بین المللی کار، مشاغ  سبز، کار شایمحه، محیط زیمت، توسعه پایدار.

 

 

 

                                                           
  1 دکتری حقوق بین الملل- دانشگاه شهید بهشتی
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 شغلی نیایم و بهداشت بر موثر در تنظیم عوامل کار المللی بین سازمان نقش

 2میالد روحی قاسم خیلی/1زهرامحمودی

ی مشاغ  ، بوام  و شرایط مخحلفی وجود دارد که به نحوی بر کاهش یا افزایش میزاا در همه

بهداشت و ایمنی آا شاخه ی شغلی تأثیر ذار است. این بوام  تحت بنواا بوام  موثر بر بهداشت 

د خطرناک،سابات کار،شرایط جممی و روحی و ایمنی شغلی شناخحه می شود و از جمله شام  موا

در بیاا کار راا،شرایط فیزیکی محیط کار،آموزش شغلی،سن و جنمیت کار راا و غیره می شود. 

اهمیت این موضوع همین نکحه کافی است که بدم ربایت بهداشت و ایمنی کار، نه تنها منجر به بروز 

بموم مردم لکه مشکالت بمیاری را نیز برای حوادث و بیماری های مخحلف برای کار راا می شود، ب

از سوی دیگر الزمه ی قانونگذاری صحیح و شایمحه برای ، جامعه و محیط زیمت ایجاد می کند. 

ربایت قوابد بهداشت و ایمنی شغلی، شناخت انواع و نیز بوام  وقوع حوادث و بیماری های ناشی 

بشناسد تا بحواند برای پیشگیری از آنها، قوابد از کار است؛ قانونگذار می بایمت ابحدا خطرات را 

پیشگیرانه و حمایحی وضع کند. در همین راسحا، سازماا بین المللی کار با هدف پیشگیری از وقوع 

 در را مهمی ها، نقش نامه توصیه و آور الزام قوابد وضع طریق خطرات و بیماری های شغلی و از

 می کند. ایفا این بوام  احراز

 ه ها : سازماا بین المللی کار ، بهداشت و ایمنی شغلی، بوام  مثبت، بوام  منفی. کلید واژ

 

                                                           
  1   عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

  2   کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه مازندران
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 ی اقتصاد سبز و مشاغل پاکالمللی کار در زمینهبررسی اقدامات سازمان بین

 2شیما احمدی/1دکحر بلی مشهدی

ی  ذشحه با تخریب زیمت کره و آلود ی پمماندهای صنعحی پژوهشگراا کشورهای در دو دهه

ی یدار و مدیریت صحیح در کرهای پریزی توسعهی برنامهیافحه را به ایجاد د ر ونی در شیوه وسعهت

  شحه یری جنبشی با بنواا اقحصاد سبز زمین تشویق نموده است. دسحاورد این بازنگری موجب شک 

ی جامعهبه طور رسمی مورد تصویب  20اقحصاد سبز که برای نخمحین بار در کنفرانس ریو + است.

-باشد به  ونههای ساز ار با طبیعت و محیط زیمت میالمللی قرار  رفت  به معنی تولید فرآوردهبین

ی پایدار نیازمند ای کاهش یابد. رسیدا به اقحصاد سبز و توسعهای که میزاا تولید  ازهای  لخانه

 المللی است.های بینهمکاری

المللی کار به بنواا نقش مهمی ایفا نموده است. سازماا بین المللی کار نیزدر این زمینه سازماا بین

ی مماي  کار ری و حمایت از آناا است. این سازماا که با ی سازماا مل  مححد در زمینهنماینده

ی کار درصدد حمایت از  ذاری در زمینههدف اسحقرار بدالت اجحمابی ایجاد  ردیده و با مقررات

ی این مقاوله نامه هاهایی را به تصویب رسانیده است.  نامهمیر مقاولهکار راا برآمده، در این م

حفاظت از کار راا در برابر  .همگی بیانگر هدف واالی این سازماا همحندالمللی کار، سازماا بین

ی پیش رو مقاله .باشدمیاثرات زیاا آور ناشی از کار، موجب حفاظت از بشر و محیط زیمت او نیز 

ی پایدار و اقحصاد سبز ی توسعهالمللی کار در زمینهسخ به این پرسش است که سازماا بینبه دنبار پا

 چه اقداماتی انجام داده است؟ 

 ای و توصیفی است.ی  ردآوری مطالب این مقاله به صورت کحابخانهشیوه

                                                           
    1دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه  قم

  

  2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم
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-نامه، مقاوله20ی پایدار، اقحصاد سبز، کنفرانس ریو +المللی کار، توسعهواژ اا کلیدی: سازماا بین

 المللی های بین
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 از دیدگاه سازمان بین المللی کار« کار»آینده 
 1دکحر حمن موثقی

  

میالدی سازماا بیین المللیی کیار را بنییاا نهادنید در اندیشیه رهانییدا  1919مرداا بزر ی که در سار 

یک زند ی محعیارف بیرای آا هیا  کار راا از بی بدالحی، فقر و محرومیت ممحمر بوده و در تدارک

بودند زیرا تحقق این اهداف ارزشمند را برای دسحیابی به صیلح جهیانی و بیدالت اجحمیابی ضیروری 

تشخیص دادند. سازماا اکنوا در زمینه اشحغار و حقوي کار راا بیا مشیکالت بمییار بیزرگ و شیاید 

بیکیاری، مهیاجرت، رکیود، فیار  الینحلی مواجه است. با  ذر از هزاره سوم مییالدی شیاهد افیزایش 

الححصیالا دانشگاهی بیکار، حذف مشاغ ، ادغام شرکت ها، تضعیف سیندیکاهای کیار ری، انحقیار 

کارخانجات به کشورهای در حار توسعه، دسحمزد کم، بدم مهارت کار راا، تقلیی  اسیحاندارد هیای 

ی از کشورهای جهیاا همیحیم کیه کار، تقمیم کار بین المللی و فقداا امنیت شغلی کار راا در بمیار

در این میاا روند جهانی شدا به  محرش مشکالت فوي الذکر دامن زده است. فرضیه تحقییق بیر ایین 

باید با توجیه بیه شاخصیه هیای « آینده کار»اساس اسحوار است که سازماا بین المللی کار در خصوص 

دالنه  ام بر دارد چرا که حق بیر اشیحغار حقوي بشری به پیکار با بیکاری و برقراری اشحغار ممحمر و با

 یکی از حقوي بنیادین بشری است.

 سازماا بین المللی کار، اشحغار، امنیت شغلی، صلح جهانی، بدالت اجحمابی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

                                                           
 1-  عضو هیأت علمی گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز- ایران
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 سازمان بین المللی کار بر روند تحول ساختار نیروی کار در این کشورتأثیر همکاری پکن 

 3/شیرین حداد زند2وادیاا/بباس ج1سعیدمیرترابی

با تغییر ساخحار جمعیت )پیرشدا جمعیت( و  به موازات رشد سریع اقحصادی در چند دهه اخیر چین 

تغییر در مزیت نیروی کار خود)روند تدریجی  راا تر شدا نیروی کار( روبرو شده است. از سوی 

بودا بخش غیررسمی دیگر چین به بنواا یک کشور در حار توسعه، همچناا با معض  بزرگ 

اقحصاد روبروست. توسعه شهرنشینی و  محرش مشاغ  شهری جدید در این کشور نیز موجب بروز 

شکاف در درآمدهای نیروی کار شده است. در شرایطی که رشد اقحصادی چین به سبب تحوالت 

در ساخحاری اقحصاد این کشور به تدریج در حار کاهش است، حفظ پویایی نیروی کار و تغییر 

ساخحار آا در راسحای اهداف کالا توسعه این کشور جزو اولویت های دولت پکن است. نویمند اا 

تبینی پرسشی را که این مقاله در جمحجوی آا است پاسخ -این مقاله درصدند تا با روش توصیفی

لب دهند. پرسش مقاله این است که، چین چگونه می تواند از ظرفیت سازماا بین المللی کار در قا

جنوب تحوالت ساخحار نیروی کار خود را همراسحا با تحور در ساخحار -همکاری های جنوب

اقحصادی خود مدیریت کند. در پاسخ به این پرسش فرضیه نویمند اا آا است که چین در قالب 

جنوب و با اسحفاده از ظرفیت ها و تجارب سازماا بین المللی کار در صدد است -همکاری جنوب

رتبط با تحور ساخحار نیروی کار خود همچوا پیر شدا جمعیت، مهاجرت از روسحا به چالش های م

 شهر، حوزه  محرده نیروی کار غیر رسمی را  در راسحای اسحمرار رشد اقحصادی خود مدیریت کند.

 سازماا بین المللی کار، چین، رشد اقحصادی،نیروی کار  کلید واژه:

  

 

                                                           
  1 عضو هیئت علمی رشته روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

  2 دانشجوی رشته روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
  3 دانشجوی رشته روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
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المللی دریانوردی در زمینه ی کار و سازمان بینالمللسازمان بین واکاوی همکاری

 ایمنی و امنیت دریانوردان

 3کامرانی احماا/2میربباسی باقر سید /1حمیدرضا اکبرپور

 

المللی به ویژه در بین های بینالمللی، همکاریدر جهت ترویج اصور و دسحیابی به اهداف بین

مدت،  های طوالنیت. یکی از همکاریهای تخصصی سازماا مل  بیش از پیش نمایاا اسآژانس

بر همین اساس  المللی کار )ایلو( است.المللی دریانوردی )ایمو( و سازماا بینمابین سازماا بین

 مشحرک مماي  مورد مشورت در میالدی ایجاد شد. این همکاری به شک  1948ای در سار توافقنامه

 مشحرک حرک در باب مماي  مربوط به منافعهای مشدهد. به همین منظور، کمیحهخود را نشاا می

ترین این های کاری مشحرک نیز ما بین ایمو و ایلو شک   رفت. از مهمتشکی  شد. بالوه بر این  روه

ها است که با دبیرخانه کنوانمیوا بازر های کاری در باب بازیافت و اوراي کردا کشحی روه

 مورد در کارشناسی کاری گری نیز از قبی   روههای کاری مشحرک دیهمکاری مشحرکی دارد.  روه

 پزشکی آزمایشات مورد در کاری مشحرک دریایی و  روه حادثه در با دریانورداا منصفانه رفحار

نمایند. اما بمده همکاری این دو نهاد در باب مماله کشحی فعالیت می پزشکی هایجعبه و دریانورداا

ترین ماهیگیری یکی از مهم هایکشحی و ماهیگیراا برای ایمنی ماهیگیراا است. تدوین کد ایمنی

های اساسی در دسحاوردهای همکاری مشحرک ایمو، ایلو بود. این اقدامات و اقدامات مشابه دیگر،  ام

 بهبود امنیت و ایمنی زند ی ماهیگیراا است که فص  مشحرک همکاری دو سازماا است.

 دریانوردی، ایمنی دریانورداا، کد ایمنی المللیبین مااساز کار، المللیبین سازماا کلمات کلیدی:

 ماهیگیری هایکشحی و ماهیگیراا برای

                                                           
  1دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، واحد بینالملل دانشگاه آزاد قشم

  2دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشگاه تهران
  3 دکتری شیالت، دانشگاه هرمزگان
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 نقش سازمان بین المللی کار در حمایت از اقلیت ها و مردمان بومی

 دکحر امیرسابد وکی 1

ت سازماا بین المللی کار تنها بنصر بجای مانده از جامعه مل  در دوراا پس از جنگ جهانی دوم اس

شروع بکار کرد. این سازماا با  194۵که بعنواا نخمحین نهاد تخصصی سازماا مل  مححد در سار 

ساخحار سه  انه خود، تنها سازماا بین المللی محصب می شود که دولت ها در آا واجد همه آرا 

ز حقوي نیمحند. این نهاد بعنواا ممئور تصویب و ابمار اسحانداردهای بین المللی کار، مجموبه ای ا

موضوبه بین المللی کار را در قالب مقاوله نامه ها و توصیه نامه های مصوب خود ارایه می دهد که 

رویه دولت ها در پذیرش این اسحانداردها حکایت از مقبولیت جهانی برخی هنجارهای وضع شده 

ین مقاوله نامه مصوب ا 200سند تصویب در خصوص حدود  7000دارد. چنانکه اکنوا بیش از 

 سازماا از سوی دولت ها مورد تودیع قرار  رفحه است. 

در این مقاله بر آا همحیم ضمن بررسی بملکرد دو رکن اصلی ناظر بر اجرای اسحانداردهای مزبور، 

مشحم  بر کمیحه کارشناساا و کمیحه کنفرانس اجرای مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها، نقش سازماا بین 

ارتقای حقوي اقلیت ها و مردماا بومی مورد ارزیابی قرار  یرد. بالوه بر  المللی کار در حمایت و

اینکه ساز و کار شکایت در سازماا بین المللی کار برای حمایت از حقوي بشر بطور ممحقیم از سوی 

دولت ها، اتحادیه های تجاری، انجمن های کارفرمایی و یا هیئت ابزامی به سازماا قاب  طرح است، 

اله فعالیت های سازماا در خصوص هنجارهای بدم تبعیض و کمک های فنی برای نظارت در این مق

و ارتقای این هنجارها در راسحای منافع اقلیت ها قاب  بررسی است و در همین راسحا ابحکار بم  های 

این سازماا مورد تحلی  قرار خواهد  رفت که سازماا مزبور را به یک نهاد مؤثر در ارتقای حقوي 

 لیت ها تبدی  می کند.اق

   

 

                                                           
  1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران
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شرط اجتماعی عامل پیوند سازمان بین المللی کار و سازمان تجارت جهانی در 

 راستای توسعه متوازن

 1حمین یوسفی

، بارقه های امید در در طرفداراا صلح جهانی 1944همزماا با تصویب ابالمیه فیالدلفیا در سار 

وب نمی  ردید و این ریشه کن شدا مطلق فقر بود روشن  ردید، مبنی بر اینکه دیگر کار کاال محم

که صلح جهانی را تأمین می کرد. حقوي بین المللی کار نیز در همین راسحا و در جهت رفع بی بدالحی 

های اجحمابی بوجود آمد تا اسحانداردها و معیارهایی برای هماهنگی همه کشورهای جهاا در ربایت 

مابی بوجود آورد چرا که صلح جهانی پایدار، تنها در سایه حقوي کار راا و رسیدا به بدالت اجح

 تحقق بدالت اجحمابی بوجود خواهد آمد.

همانگونه که دبیرک  سازماا بین المللی کار در بیانیه خود به یکصدمین کنفرانس بین المللی کار، 

بین المللی کار،   فحماا بدالت اجحمابی را با توجه به ساخحار سه جانبه  رایی منحصر به فرد سازماا

جهاا به بصر جدیدی از بدالت اجحمابی نیاز دارد »مورد تأکید قرار داده اند و ابالم داشحه اند که: 

، توسعه مداوم بدالت اجحمابی به بنواا یک هدف «که از چشم انداز توسعه مداوم الهام  رفحه باشد

ری و  فحماا در چارچوب خود سازماا قرار  رفحه و وظیفه این مثلث سه جانبه  را را بالوه بر همکا

فراتر برده و  محرش همکاری های سازماا با سایر سازماا های بین المللی را می طلبد. شرط 

اجحمابی به بنواا شرطی جهت ح  بحراا های اجحمابی ناشی از توسعه اقحصادی جامعه جهانی و مبنا 

وی کشورهای توسعه یافحه مطرح  ردید. قرار دادا بدالت اجحمابی بر مدیریت جهانی، بموماً از س

این شرط هدف ایجاد ارتباط بین اسحانداردهای بین المللی کار و تجارت جهانی را دنبار می نماید و  

بدین وسیله می خواهد ربایت اسحانداردهای کار را به بنواا معیاری برای تضمین بدالت اجحمابی در 

اید، بدین صورت که جهت بضویت در سازماا خصوص کار راا وارد سازماا تجارت جهانی نم

 تجارت جهانی، ربایت معیارهای بین المللی کار را ضرروری می داند.

                                                           
   1کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
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مقاله حاضر در صدد است با بررسی بل  طرح ایده شرط اجحمابی و تصورات رایج درباره آا، موانع 

 .موجود و راهکارهای توسعه محوازا و پایدار کشورها را مورد پژوهش قرار دهد
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